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  Calendarul înscrierii și a desfășurării Testului de competență lingvistică 

 Limba engleză  

în vederea admiterii în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca,  

nivelul şcolar gimnazial, clasa a V-a, intensiv limba engleză, anul școlar 2022-2023 

 

Nr. 
crt. 

 
Descrierea etapei și acțiunii specifice 

 

Perioada/ data 
desfășurării etapei/ 
acțiunii specifice 

1. 

 

Înscrierea candidaților la secretariatul școlii pentru susținerea 
Testului de competență lingvistică - Limba engleză; 

 
1-27 iunie 2022 

2. 

 

Desfășurarea Testului de competență lingvistică - Limba engleză 
(proba orală și proba scrisă); 

 

28 iunie 2022 (ora 10.00)  
Sediul L.T.B.E. 

3. 

 

Afișarea rezultatelor obținute de candidați în cadrul Testului de 
competență lingvistică - Limba engleză, în urma evaluării lucrărilor 
de la proba scrisă și a consemnării rezultatelor de la proba orală; 

 
 

29 iunie 2022 
(orele 10.00-12.00) 

4. 

 

Depunerea de către părinți sau reprezentanții legali ai candidaților  
a eventualelor cereri de reevaluare a lucrărilor de la proba scrisă; 

 

29 iunie 2022 
(orele 12.00-15.00) 

5. 

 

Afișarea listei cu rezultatele finale obținute de candidați în cadrul 
Testului de competență lingvistică - Limba engleză, în urma 
soluționării eventualelor cereri de reevaluare a lucrărilor de la proba 
scrisă; 

 
30 iunie 2022 
(orele 10.00-12.00) 

6. 

 

Afișarea listei cu elevii declarați admiși în cadrul Liceului Teologic 
Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul şcolar gimnazial,  
clasa a V-a, intensiv limba engleză, anul școlar 2022-2023; 

 
30 iunie 2022 
(orele 12.00-15.00) 

7. 

 

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, împreună cu  
părinții/ reprezentanții legali și elevii vor semna Acordul/ Contractul  
de parteneriat dintre școală și familie, conform legii; 

 
1-15 iulie 2022 

8. 

 

Înmatricularea elevilor declarați admiși în cadrul Liceului Teologic 
Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nivelul şcolar gimnazial,  
clasa a V-a, intensiv limba engleză, anul școlar 2022-2023. 

 
15-29 iulie 2022 
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